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आज ळाऱेत अगदी योजच्मासायखा ददलस होता. 

Drop Everything Its D E A R time! 

अलाांतय काभे नांतय कया, दभू नका पाय, 

ऩुस्तकाांच्मा तासात लाचन करून, आनांद मभऱला छान! 



फ्रिभन फाईंच्मा लगाात भुरां दगडाच साय फनवलत होती. डनेनसने सायात 

गाजयां घातरी आणण वलचायरां, "ऩुस्तकाांचा तास कधी सुरू होणाय?" 



लोंग गुरुजी सभुद्रातीर जीलसषृ्टीफद्दर भादहती करून देत आहेत.  

क्रसन ेऩाण्मात सूय भायरा आहे.  

"ऩुस्तकाांचा तास कधी सुरू होणाय?" त्माने वलचायरे.  



अांजरीफाईंच्मा लगाातीर भुर "भेफ्रालय" जहाजातून प्रलास कयीत 

आहेत. ळयेान ओणली होऊन उरटी कयण्माच ेनाटक कयते आहे,  

जस ेऩूली नतथामात्ररेा ननघारेरे मात्री कयीत असत. 

 "ऩुस्तकाांचा तास कधी सुरू होणाय?" नतने वलचायरे.  

भुमरगन फाईंच्मा लगाात भुरां याष्रऩनतलय नाटक कयीत आहेत. होसे 
त्माभधे 'जाजा लामळांग्टन' फनरा आहे. त्माचा केसाचा टोऩ खऩू भोठा 

आहे. "ऩुस्तकाांचा तास कधी सुरू होणाय?" होसेने वलचायरे.  



सांगगताच्मा लगाात भुरां लाद्म लाजवलत आहेत. फासयी आणण 

तफल्माच्मा आलाजात यांगून गेरे आहेत. लगाांत इतका आलाज आहे 

की गासोआ गुरूजीांना कानाांत काऩसाच ेफोऱे कोंफाल ेरागतात.  



खेऱाच्मा लगाात भुरे फास्केटफार खेऱत आहेत. 

करा-लगाात एनी यांगकाभ कयते आहे  

आणण जानी ओल्मा भातीची खेऱणी फनवलतो आहे.  



स्लमांऩाक घयातून 

बफस्स्कट बाजल्माचा 
खभांग लास मेत आहे.  

भुख्माध्माऩकाांच्मा 
खोरीत, भुख्माध्माऩक 

मभ. चाल्सा स्जभीरा यागे 

बयीत आहेत.  

भादटान मभस्त्री ळाऱेच्मा 
तऱघयात नऱाच ेलाळय 

फदरण्माच ेकाभ कयीत 

आहे.  

ग्रांथारमात ऩुस्तके कऩाटातून 

खारी ऩडत आहेत. 



वलऻान प्रमोगळाऱेत 

ज्लाराभुखीच्मा 
प्रमोगात ज्लाराभुखी 
जागतृ झारा आहे.  

सांगणक लगाात वऩटने 
चकूुन जुनीच डडस्क 

सांगणकात घातरी आहे.  

प्राथमभक उऩचाय कऺाभधे 

ऩरयचारयका तननका एका रहान 

भुरीरा झारेल्मा जखभेलय ऩट्टी 
फाांधत आहे. 

ळाऱेत आजही सलाजण नेहभीसायखेच व्मस्त आहेत.  

ऩण भग...... 



सला काभ फाजूरा ठेला.... 
ऩुस्तकाांचा तास सुरू झारा..... 

DEAR = DROP EVERYTHING AND READ  

आऩल्मारा आलडरेरे ऩुस्तक लाचा.... 

ऩातेल्मातीर साय उकऱत आहे.  

ऩण लगाातीर सला भुरे ऩुस्तक लाचत आहेत.  



ळाका ने आऩरा भोठा जफडा उघडून "आ" लासरा आहे.  

ऩण लोंग फाईंच्मा लगाातीर सला भुरे  

ऩुस्तकाची ऩाने उरटत आहेत. 

"भेफ्रालय" जहाज सभुद्रातून हऱूहऱू ऩुढे सयकत आहे. 

भुरां तेव्हा ऩुस्तके लाचत असतात. 



नाटकातीर होसेचा टोऩ खारी ऩडतो तेव्हा भुमरमन फाईंच्मा  
लगाातीर भुराांच ेचहेेये ऩुस्तकात रऩरेरे असतात.  



सांगगताचा लगा आता ळाांत आहे. नाही फासयी ना तफल्माचा आलाज! 

गामसाओ आता कानात कोंफरेरे काऩसाच ेफोऱे पेकून देतात.  

खेऱाचा लगाही आता ळाांत आहे.  

फास्केटफार खेऱ फांद आहे. 



करा-कऺाभधे गचत्र अधालट यांगलून झारे आहे. 

ओरी भाती सुकून गेरी आहे. 

स्लमांऩाकघयातीर बट्टी थांड झारी आहे. 

भुख्माध्माऩकाांनी यागालणे फांद केरे आहे. 

मभस्स्त्रनेदह त्माच ेकाभ फांद केरे आहे.  



लाचनारमात ग्रांथऩारान ेऩुस्तके आलयणे फांद केरे आहे. 

वलऻान कऺाभधनू ज्लाराभुखीतून धयू मेणे फांद झारे आहे. 

सांगणक आता 'स्स्रऩ भोड' लय आहे. 

ऩरयचारयका तननकाने ऩट्टी फाांधणे फांद केरे आहे. 



ळाऱेत सलाजण ऩुस्तके लाचत आहेत. 

सला काभ ेफांद करून ऩुस्तके लाचण्मासाठी ठेलरेरा लेऱ..... 

DEAR = DROP EVERYTHING AND READ   

हा सलाात भजेदाय तास आहे.... 

        हा तास उद्माही असेर..... 

आणण ऩयला सुध्दा.... 



आणण त्मानांतयसुध्दा...... 



प्रत्मेक ळाऱेत ऩसु्तकाांच्मा तासाच ेभहत्ल ऩटरेरे आहे.  

मा तासारा सलाजण आऩल्मा आलडीची ऩसु्तके लाचतात. 

DEAR = DROP EVERYTHING AND READ   


